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ABSTRAK 

 
Intan Megawati Ratnasari (13.1.01.07.0056) : Analisis Pemakaian Gaya Bahasa dan Teknik 

Visualisasi Promosi Iklan Detergen Pakaian di Media Televisi, Skripsi, Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2018. 

 

Iklan merupakan alat komunikasi untuk  menyampaikan informasi mengenai barang atau jasa. 

Iklan di televisi mudah ditangkap informasinya dan dianggap lebih menarik, karena berupa audio 

visual. Penelitian ini membahas Gaya Bahasa dan Teknik Visualisasi Iklan Detergen di Televisi, 

dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 1) Bagaimanakah deskripsi gaya bahasa pada iklan 

detergen di televisi? 2) Bagaimanakah deskripsi teknik visualisasi pada iklan detergen di televisi? 

Sesuai pertanyaan penelitian, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan gaya bahasa dan teknik 

visualisasi pada iklan detergen. 

Iklan memiliki bahasa yang menarik dan mudah diingat, sehingga calon pembeli melakukan 

pembelian. Bahasa iklan untuk mempromosikan produk detergen tidak hanya berupa kata-kata atau 

kalimat, tetapi juga berupa bahasa tubuh atau gerak-gerik. Sehingga peneliti menganalisis gaya bahasa 

dan teknik visualisasi iklan detergen. Penggunaan gaya bahasa: 1) asidenton, 2) kiasmus, 

 3) eufemismus, 4) prolepsis, 5) erotesis, 6) dan hiperbol. Sedangkan penggunaan teknik 

visualisasi/daya tarik: daya tarik informatif dan daya tarik gabungan. 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu, secara teoretis dan secara metodologi. Secara teoretis 

menggunakan pendekatan pragmatik, yaitu menganalisis iklan detergen mengenai gaya bahasa dan 

teknik visualisasi. Jadi menganalisis percakapan dan konteksnya. Secara metodologi menggunakan 

pendekatan kualitatif, karena data yang diperoleh adalah data deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa deskripsi gaya bahasa dalam iklan detergen 

yaitu penggunaan gaya bahasa asindeton, yang merupakan memampatan kalimat secara padat. Gaya 

bahasa kiasmus merupakan gaya bahasa yang klausanya seimbang tetapi dipertentangkan. Kalimat 

efemismus merupakan penggunaan bahasa yang diperhalus. Gaya bahasa prolepsis yaitu, lebih 

mendahulukan kata-kata sebelum peristiwa inti. Gaya bahasa erotesis merupakan kalimat pertanyaan 

yang tidak memerlukan jawaban. Sedangkan gaya bahasa hiperbol merupakan bahasa yang 

menyatakan sesuatu secara berlebihan. Teknik visualisasi dalam iklan detergen berupa daya tarik 

informatif dan daya tarik gabungan. Daya tarik informatif merupakan daya tarik yang menekankan 

pada aspek fungsional, manfaat serta kelebihan produk. Daya tarik gabungan merupakan daya tarik 

yang mempertimbangkan aspek fungsional serta manfaat jika dilihat dari segi kedekatan kebutuhan. 

 

Kata Kunci : Gaya Bahasa dan  Teknik Visualisasi  
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I. LATAR BELAKANG

Bahasa merupakan suatu alat yang 

digunakan untuk berkomunikasi, menurut 

Kridalaksana (2008: 24) “Bahasa adalah 

sistem lambang bunyi yang dipergunakan 

oleh anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi dan mengiden-

tifikasi diri.” Bahasa mempermudah 

manusia untuk berkomunikasi dan 

memperoleh informasi, baik informasi 

yang bersumber dari manusia maupun 

elektronik. Bahasa digunakan sebagai 

pengantar penyampaian gagasan manusia 

dalam kehidupan sehari-hari, dan 

digunakan dalam berbagai bidang 

kegiatan. Salah satu bidang kegiatan 

tersebut adalah kegiatan perdagangan. 

Pembahasan dalam penelitian ini 

tentang gaya bahasa retoris. Pemakaian 

gaya bahasa retoris bertujuan agar suatu 

bahasa terkesan menarik dan unik. 

Gaya bahasa retoris yang telah dibagi 

oleh Keraf (2010: 130) yaitu, 

aliterasi, asonansi, anastrof, apofasis 

atau preterisio, apostrof, asindeton,  

polisindeton, kiasmus, ellipsis, 

eufemismus, litotes, histeron 

proteron, pleonasme dan tautologi, 

perifrasis, prolepsis atau antisipasi, 

erotesis atau pertanyaan retoris, 

silepsis dan zeugma, koreksio atau 

epanortosis, hiperbol, paradoks, dan 

oksimoron. 

 

 

Iklan merupakan salah satu bentuk 

komunikasi yang baik.Iklan harus dibuat 

menarik untuk mempromosikan barang 

atau jasa yang ditawarkan, salah satu hal 

yang harus dipertimbangkan adalah peng-

gunaan bahasa. Kotler (2008: 244) 

menyatakan bahwa, “Tujuan iklan adalah 

suatu tugas komunikasi tertentu dan 

tingkat pencapaiannya harus diperoleh 

pada audiens tertentu dalam kurun waktu 

tertentu.” Berdasarkan tujuan iklan sebagai 

alat komunikasi tertentu, maka bahasa 

iklan harus menarik minat konsumen untuk 

keputusan pembelian. Bahasa yang 

digunakan dalam suatu iklan biasanya 

berupa gaya bahasa, dan diperankan 

dengan baik oleh model.  

Hingga saat ini iklan dianggap 

sebagai model komunikasi yang efektif 

sebagai sarana promosi. Produk- produk 

yang ditawarkan dalam iklan salah satunya 

berupa detergen, detergen merupakan 

salah satu produk iklan yang hampir setiap 

hari digunakan oleh konsumen. Demikian 

iklan detergen sering muncul dan sering 

disimak oleh masyarakat. Mengingat 

banyaknya persaingan iklan detergen, 

maka perusahaan berlomba-lomba mem-

berikan promosi yang menarik. Salah satu 

pertimbangan agar promosi terkesan 

menarik adalah penggunaan bahasa. 
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Televisi adalah alat untuk menampil-

kan informasi atau tayangan berupa audio 

visual, sehingga selain dapat didengar 

tetapi juga dapat dilihat. Morissan (2014: 

240) menyatakan bahwa “Televisi me-

miliki berbagai kelebihan dibandingkan 

dengan jenis media lainnya yang men-

cakup daya jangkau luas, selektivitas dan 

fleksibelitas, fokus perhatian, kreativitas 

dan efek, prestise, serta waktu tertentu.” 

Iklan yang dikaji dalam penelitian ini 

adalah iklan di televisi, karena penayangan 

iklan di televisi lebih mudah dipahami. 

Iklan tidak hanya menggunakan gaya 

bahasa sebagai bahan pertimbangan dalam 

pembuatan promosi, tetapi juga meng-

gunakan teknik visualisasi. Visualisasi 

iklan penting untuk menarik minat 

konsumen, pesan visual iklan dapat ter-

sampaikan jika menarik. Morissan (2014: 

342) menjelaskan, “Daya tarik iklan 

mengacu pada pendekatan yang digunakan 

untuk menarik perhatian konsumen/ atau 

memengaruhi perasaan mereka terhadap 

suatu produk (barang dan jasa).” 

Telah disampaikan bahwa pesan 

visual dapat tersampaikan jika menarik, 

untuk terlihat menarik harus memiliki daya 

tarik. Daya tarik yang disampaikan dalam 

iklan memiliki tuturan dan penayangan 

gambar yang saling berkaitan, bisa juga 

dikatakan sebagai penggunaan bahasa ber-

dasarkan konteksnya. Jadi iklan di televisi 

memiliki kalimat dan penayangan gambar 

yang menarik. Mengingat hal tersebut 

iklan detergen memiliki gaya bahasa dan 

teknik visualisasi yang ber-tujuan untuk 

menarik minat konsumen. Ibu rumah 

tangga yang merupakan konsumen terbesar 

terhadap produk detergen,akan memilih 

membeli detergen yang promosinya lebih 

meyakinkan. Hal yang demikian 

disebabkan, karena daya beli konsumen 

dipengaruhi oleh menarik atau tidaknya 

promosi suatu barang atau jasa. 

Dari fenomena tersebut iklan 

detergen memiliki gaya bahasa dan teknik 

visualisasi yang menarik, produsen 

berlomba-lomba untuk memasarkannya. 

Membuktikan asumsi tersebut atau untuk 

mengetahui bahwa iklan detergen 

mengandung gaya bahasa dan teknik 

visualisasi, maka peneliti perlu mengkaji 

secara empirik. Demikian judul penelitian 

ini adalah “Analisis Pemakaian Gaya 

Bahasa dan Teknik Visualisasi Promosi 

Iklan Detergen Pakaian di Media 

Televisi.” 

 

II. METODE 

Metode dalam sebuah penelitian 

sangat berguna untuk menentukan hasil 

penelitian. Menggunakan metode yang 

tepat, maka hasil penelitian akan memiliki 

bobot. 

Simki-Pedagogia Vol. 02 No. 06 Tahun 2018 ISSN : 2599-073X



ArtikelSkripsi 

Universitas Nusantara PGRI Kediri 

 

Intan Megawati Ratnasari | 13.1.01.07.0056 
FKIP–Bahasa dan Sastra Indonesia 

simki.unpkediri.ac.id 
 

       
 
 

5   

Pendekatan penelitian berfungsi 

sebagai pemandu supaya penelitian lebih 

terarah dan sesuai tujuan penelitian. 

Penelitian ini menggunakan dua 

pendekatan yaitu, pendekatan teoretis dan 

metodologis. Pendekatan pragmatis 

Menurut Levinson (dalam Rahardi, 2005: 

48), merupakan “Studi bahasa yang mem-

pelajari relasi bahasa dengan konteksnya.” 

Berdasarkan pendekatan pragmatis 

penelitian ini menganalisis kata-kata atau 

kalimat, selain itu juga dilihat dari konteks 

atau perilaku seseorang dalam tayangan 

iklan detergen. Pendekatan  metodologi 

berupa pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor (Moleong, 2015: 4) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai “Prosedur 

penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif  berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat diamati.” Meng-gunakan metodologi 

kualitatif karena mendeskripsikan kata-

kata iklan detergen berdasarkan teknik 

pengumpulan data dan analisis data yang 

sesuai. 

Jenis penelitian merupakan sebutan 

yang dipilih untuk jenis penelitian. 

Penelitian yang berjudul “Analisis 

Pemakaian Gaya Bahasa dan Teknik 

Visualisasi Promosi Iklan Detergen 

Pakaian di Media Televisi” termasuk jenis 

penelitian studi komunikasi. Termasuk 

jenis penelitian studi komunikasi karena 

membahas tentang gaya bahasa dan teknik 

visualisasi iklan. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil penelitian 

mengenai analisis pemakaian gaya bahasa 

dan teknik visualisasi iklan detergen, maka 

ditemukan beberapa gaya bahasa. Gaya 

bahasa (1) asidenton, (2) kiasmus,  

(3) eufemismus,(4) prolepsis atau 

antisipasi, (5) erotesis atau pertanyaan 

retoris, serta(6) hiperbol.  

Iklan detergen menggunakan gaya 

bahasa (1) asindeton yang merupakan pe-

nyampaian pesan secara padat dan 

mampat. Bahasa seperti ini digunakan agar 

terkesan lebih ringkas dan mudah 

dipahami, sehingga menarik calon 

konsumen. (2) Kiasmus merupakan gaya 

bahasa yang terdiri dari dua bagian, frasa 

atau klausanya bersifat berimbang tetapi 

dipertentangkan. Gaya bahasa kiasmus 

untuk mempertajam bahasa yang 

digunakan, agar terkesan menarik.  

(3) Eufemismus merupakan bahasa yang 

pemakaiannya diperhalus. Ditemukan 

beberapa iklan detergen menggunakan 

gaya bahasa ini, agar mendapatkan kesan 

yang baik dari calon konsumen.  

(4) Prolepsis atau antisipasi adalah bahasa 

yang digunakan seseorang dengan men-

dahulukan kata-kata sebelum peristiwa 

atau gagasan yang sebenarnya telah terjadi. 
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Penggunaan gaya bahasa ini memberikan 

kesan yang menarik dengan kata-kata 

pembuka, dan ditemukan pada beberapa 

iklan detergen.(5) Erotesis atau pertanyaan 

retoris merupakan kalimat tanya yang ber-

maksud untuk efek yang lebih mendalam 

dan penekanan yang wajar tetapi tidak 

menghendaki jawaban. Penggunaannya 

ditemukan pada beberapa iklan detergen, 

yang betujuan untuk menegaskan pesan 

iklan yang disampaikan. (6) Hiperbol dan 

teknik merupakan gaya bahasa yang 

mengandung pernyataan yang berlebihan. 

Bertujuan agar bahasa iklan lebih menarik 

dan mempertegas pesan iklan yang 

disampaikan. 

Pesan visual dapat berhasil jika dapat 

menarik minat konsumen, untuk menarik 

minat konsumen diperlukan adanya daya 

tarik iklan. Teknik visualisasi yang 

ditemukan pada iklan detergen adalah (1) 

daya tarik informatif/ rasional dan (2) daya 

tarik gabungan. 

(1) Daya tarik informatif/ rasional 

merupakan penekankan pada pemenuhan 

kebutuhan konsumen terhadap aspek 

praktis, fungsional, dan kegunaan produk. 

Daya tarik informatif banyak ditemukan 

pada iklan detergen yang telah dipilih 

untuk dianalisis, penggunaan daya tarik ini 

bertujuan agar pesan iklan mengenai 

manfaat dan keunggulan produk  dapat 

tersampaikan dengan baik. (2) Daya tarik 

gabungan merupakan daya tarik yang 

memiliki aspek secara rasional dan 

emosional. Beberapa iklan detergen yang 

telah dipilih untuk dianalisis memiliki daya 

tarik gabungan, demikian bertujuan untuk 

memengaruhi calon konsumen secara 

rasional dan emosional mengenai 

kedekatan kebutuhan. 

Berdasarkan hasil penelitian analisis 

iklan detergen lebih banyak ditemukan 

penggunaan teknik visualisasi. Daya tarik 

yang banyak ditemukan yaitu daya tarik 

informatif/ rasional, yang merupakan alat 

untuk menarik minat konsumen dengan 

menjelaskan fungsi, manfaat, serta ke-

unggulan dari sebuah produk. Iklan 

detergen di televisi menonjolkan unsur 

visual yang memikat agar pesan dapat ter-

sampaikan dengan baik. 

Demikian dari hasil analisis telah 

ditemukan gaya bahasa dan teknik 

visualisasi pada iklan detergen. Adanya 

gaya bahasa dan teknik visualisasi men-

jadikan iklan detergen sangat menarik, 

sehingga calon konsumen memiliki minat 

untuk membeli produk detergen. 
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